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Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 9 grudnia 2004 r. zmarł Członek Honorowy 

  Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej 

 

 

Prof. zw. dr hab. JACEK OCHMAN 

 

 

 

Na uroczystościach pogrzebowych, które odbyły się 14 grudnia 2004 r. 

o godz. 12.00 na cmentarzu parafialnym przy ulicy Barckiej, 

żegnaliśmy wybitnego uczonego z dziedziny informatyki ekonomicznej,  

znakomitego pedagoga i wychowawcę młodzieży akademickiej  

oraz  wspaniałego Człowieka. 

 

 

 

O profesorze Jacku Ochmanie…. 

 

Prof. zw. dr hab. Jacek Ochman urodził się 15 lutego 1925r. Działalność zawodowa 

Profesora to okres intensywnej pracy naukowej w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 

trwającej nieprzerwanie przez 35 lat. Dorobek naukowy Profesora w dziedzinie informatyki 

ekonomicznej jest ogromny, trwały i niepodważalny. 

Już jako doktor był kierownikiem Zakładu Analizy i Rozwoju Systemów Informatycz-

nych (1984-86), a następnie kierownikiem Zakładu Organizacji i Zastosowań Informatyki, 

przemianowanego w 1993r. na Katedrę Organizacji i Zastosowań Informatyki.  

Był prezesem Fundacji Rozwoju Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu a także orga-

nizatorem Pracowni Projektowania Systemów Informatycznych. Pod kierownictwem Profeso-

ra zrealizowano w Pracowni kilkadziesiąt prac badawczych, projektowych i wdrożeniowych 

na podstawie umów zawartych z przedsiębiorstwami, instytucjami oraz finansowanych przez 

Komitet Badań Naukowych. 

Dorobek Profesora w dziedzinie dydaktyki i wychowania to około 150 wypromowa-

nych absolwentów, autorstwo lub współautorstwo kilkudziesięciu opracowań podręczników 

 i skryptów, opieka naukowa nad studiami podyplomowymi, opieka nad krajowymi  

i zagranicznymi doktorantami oraz opieka naukowa nad habilitantami. 

Dla współpracowników Profesor był zawsze szanowanym zwierzchnikiem, uczynnym 

kolegą i bezinteresownym życzliwym doradcą.  

Z żalem żegnamy Profesora Jacka Ochmana. 



 

 

I.   Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej 

 

ogłasza  

konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu informatyki ekonomicznej 

obronioną w roku akademickim 2003/2004. 

 

Prace w 2 egzemplarzach wraz z pismem promotora zgłaszającym pracę na Konkurs  

prosimy przesłać w terminie do 31 stycznia 2005 

do Sekretarza Konkursu 

dr Małgorzaty Pańkowskiej (pank@ae.katowice.pl)  

na adres: 

Akademia Ekonomiczna w Katowicach; 

Katedra Informatyki 

ul. Bogucicka 3 

40-226 Katowice 

 

Regulamin Konkursu  

znajduje się na stronie internetowej NTIE bsd.iie.ae.wroc.pl/ntie/ 

 

 

Sponsorem nagród jest  Firma Accenture Sp. z o.o. Warsza-

wa, ul Sienna 39 

 

 

 

 

II  Zapraszamy do udziału w V Konsorcjum Doktoranckim 

 

W związku z powierzeniem Zakładowi Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Łódz-

kiego przez Zarząd Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej zadania zorganizo-

wania kolejnego konsorcjum doktoranckiego, Pan Prof. Marian Niedźwiedziński pragnie za-

prosić do udziału w nim wszystkich promotorów oraz ich doktorantów reprezentujących na-

szą dyscyplinę.  

Merytoryczny program V konsorcjum będzie obejmował przede wszystkim wystąpienia 

doktorantów i dyskusje nad nimi. Planujemy dwie kategorie wystąpień w zależności od etapu 

zaawansowania prac nad doktoratem: 1 – przedstawienie koncepcji pracy, 2 – próbne obrony. 

Konsorcjum odbędzie się w dniach 22-23 września 2005 w Łodzi. Koszty uczestnictwa 

w konsorcjum wynoszą 413 zł od osoby i obejmują dwa noclegi hotelowe (21/22 oraz 22/23 

września) w pokojach 2-osobowych, wyżywienie oraz udział w spotkaniu koleżeńskim 

(22.09. wieczorem).  

Pierwszym posiłkiem będzie kolacja w dniu 21.09, a ostatnim obiad w dniu 23.09.2005. 

Dla osób, które nie będą korzystały z noclegów opłata za uczestnictwo wynosi 213 zł.  

Ze względów organizacyjnych prosimy o nadesłanie zgłoszeń do dnia 5 września 2005 r. 

na adres:  

Zakład Informatyki Ekonomicznej Uniwersytet Łódzki 

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5, 90-255 Łódź 

tel. (0-42) 635 52 31, fax. (0-42) 635 51 02 

Sekretarzem  organizacyjnym konsorcjum jest Pani mgr Anna Bogusławska-Lesiak 

email: annab@uni.lodz.pl, 

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronach Zakładu: www.zie.uni.lodz.pl 

mailto:pank@ae.katowice.pl
mailto:lodz-edi-ec@post.ld.onet.pl
http://www.zie.uni.lodz.pl/


 

Opłaty za uczestnictwo w Konsorcjum proszę przesłać najpóźniej do 9 września 2005 r. 

na konto: 

Bank Polska Kasa Opieki S. A. 

86124030281111000028222488 

z dopiskiem „Informatyka Ekonomiczna”, z podaniem imienia i nazwiska wpłacającego, na-

zwisk osób za które dokonywana jest wpłata oraz numeru NIP instytucji.  

 

 

III        Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji "Wirtualne Campusy – nowy 

wymiar edukacji", która odbędzie się w dniach 1-2 kwietnia 2005 r.  

w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. 

 

Zapraszamy także do przygotowania prezentacji, referatu, stoiska wystawowego lub do 

innej formy zaistnienia na Konferencji. 

Współorganizatorami Konferencji są: 

 Polskie Towarzystwo Informatyczne 

 Konferencja Rektorów Uczelni Niepaństwowych 

we współpracy z: 

 Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 

 Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie 

 Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Krakowie 

 Zachodniopomorską Szkołą Biznesu w Szczecinie. 

 

Celem Konferencji jest określenie aktualnego stanu edukacji w Polsce wraz z jego ułom-

nościami w zakresie metod nauczania, materiałów dydaktycznych, technologii, wiedzy i 

umiejętności korzystania z informacji przez studentów i wykładowców oraz porównanie go z 

systemami edukacji stosowanymi w innych krajach „uczących się”.  

Podczas Konferencji pragniemy stworzyć płaszczyznę wymiany idei, koncepcji 

i doświadczeń. 

Tematyka Konferencji będzie obejmowała następujące obszary dotyczące  

e-learningu: wdrożenia, technologie, standardy, aspekty społeczne i prawne oraz finansowa-

nie. 

Ważne adresy: 

Sekretariat Konferencji: 

e-campusy@zpsb.szczecin.pl 

www.pti.org.pl/campus.php 

 

Miejsce konferencji: 

Wyższa Szkoła Menedżerska 

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa 

 

Ważne daty: 

 

15 grudnia 2004 - termin zgłoszenia tematu i streszczenia referatu 

15 stycznia 2005 - zatwierdzenie referatów i wystąpień 

31 stycznia 2005 - termin nadesłania tekstów referatów w formie elektronicznej 

do 31 stycznia 2005 - I nabór uczestników 

15 marca 2005 - zamknięcie listy wystawców i oferentów firm oraz  zakończenie  

II naboru uczestników 

1-2 kwietnia 2005 – Obrady Ogólnopolskiej Konferencji „Wirtualne Campusy – nowy 

wymiar edukacji” 

mailto:e-campusy@zpsb.szczecin.pl
mailto:e-campusy@zpsb.szczecin.pl
http://www.pti.org.pl/campus.php
mailto:zpsb@zpsb.szczecin.pl
mailto:zpsb@zpsb.szczecin.pl


 

1 kwietnia 2005 - publikacja książki 

W imieniu Komitetu Programowo-Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji "Wirtu-

alne Campusy – nowy wymiar edukacji " serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia aktyw-

nego udziału w  konferencji. 

 

 

IV   Składki członkowskie 

 

Przypominamy, iż roczna składka członkowska Towarzystwa wynosi 30zł. (dla studen-

tów 15zł.). 

Prosimy o uregulowanie należności dokonując wpłat na konto: 

Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej 

Kredyt Bank S.A. Filia nr 1 we Wrocławiu -III O/ Wrocław 

Ul. Sztabowa 76b, 53-345 Wrocław 

Nr. Konta: 22 1500 1168 1211 6002 8892 0000 

 

V  Aktualizacja bazy adresów e-mail 

  Bardzo prosimy członków o sprawdzenie czy na stronie WWW Naukowego Towarzy-

stwa Informatyki Ekonomicznej http://bsd.iie.ae.wroc.pl/ntie/ znajdują są aktualne adresy  

e-mail.  

Wszystkie zmiany proszę zgłaszać do jelonek@zim.pcz.czest.pl    

 

VI .  Życzenia 

 

         
 

 

Zdrowych i radosnych Świąt Bożego  

Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 

Rok, spełnienia zamierzeń i dążeń zawodowych oraz 

wiele satysfakcji z własnych dokonań 

 

    życzy 

prof. zw. dr hab. Adam Nowicki 

           Prezes NTIE 

 

 

 

 

 

 
Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej 

53-345 Wrocław  ul. Komandorska 118/120  
tel. /71/36-80-379 fax. /71/ 36 79 611 

http://bsd.iie.ae.wroc.pl/ntie/  

lista dyskusyjna:  ntie-1@panda.bg.univ.gda.pl  

 

Opracowała: dr Dorota Jelonek 
 

 

http://bsd.iie.ae.wroc.pl/ntie/
mailto:jelonek@zim.pcz.czest.pl
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